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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Με την παρούσα μελέτη σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος πρόκειται να προχωρήσει στην 
δαπάνη που αφορά την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας από τον κορωνοϊό (covid-19)  έχοντας αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της 
υγείας των  δημοτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά του κορωνοϊού. Με 
την προμήθεια αυτή θα βοηθηθεί το έργο του ιατρικού προσωπικού και των δομών του 
Δήμου σε τοπικά ιατρεία και το Κέντρο Υγείας σε συνεργασία με την  αρμόδια αντιδήμαρχο 
Υγείας  και των εργαζομένων του Δήμου στο «Βοήθεια στο Σπίτι» εντός των γεωγραφικών 
ορίων του Δήμου. Η εν λόγω προμήθεια έχει ως σκοπό την διάγνωση και αντιμετώπιση 
ασθενών με COVID-19 και την προάσπιση του  δημοσίου συμφέροντος που είναι η υγεία 
των πολιτών, δεδομένου ότι τα περιφερειακά ιατρεία του Δήμου βρίσκονται σε ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές  και δεν είναι εξοπλισμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την 
αντιμετώπιση επειγουσών περιστατικών και φροντίδας ασθενών που πάσχουν από 
λοιμώξεις. Με γνώμονα τις ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες και την τεράστια προσπάθεια 
που καταβάλλει το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Kέντρου Υγείας Ψαχνών, 
το οποίο έχει επιφορτιστεί με την αντιμετώπιση περιστατικών covid-19 είναι δεδομένο ότι ο 
Δήμος επιθυμεί να συμβάλει στην ενίσχυση της προσπάθειας αυτής με κάθε πρόσφορο 
μέσο. 

Ο εν λόγω εξοπλισμός θα παρασχεθεί με απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων 
στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών και τα περιφερειακά ιατρεία σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 74 του Ν.4745/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ.62 του Ν 7412/21 « 
οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε δωρεές ιατροφαρμακευτικού υλικού έως 
τις 30-09-2021». 

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και η ανησυχία για μεγαλύτερη διασπορά λόγω 
μεταλλάξεων, δημιουργεί την ανάγκη  και παράλληλα την ευθύνη του Δήμου να θωρακίσει 
με κάθε πρόσφορο μέσο οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία των  πολιτών του Δήμου. Ως εκ 
τούτου η ανάγκη για την προμήθεια κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των ανωτέρω 
προαναφερθέντων εξαιρετικών συνθηκών, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες  της 
τοπικής κοινωνίας αλλά και του συστήματος υγείας (σύμφωνα με το υπ αριθμ:15/07/2021 
έγγραφο του Κέντρου Υγείας Ψαχνών).  
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των  34.247,93€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 
θα βαρύνει την σχετική πίστωση  Κ.Α. 15-7135.004 με τίτλο:  «"Προμήθεια Ιατρικού 
εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2COVID 19" με σκοπό  την δωρεά στο 
Κέντρο Υγείας Ψαχνών» για το έτος 2021. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός - Τεχνικές προδιαγραφές  : 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. Ποσό/Μονάδος Σύνολο  
1 Απινιδωτές 14 1.350,00 18900 
2 Ηλεκτροκαρδιογράφος 10 500 5000 
3 Λαρυγγοσκόπιο με κάμερα 1 1.680,00 1680 
4 Νεφελοποιητές 10 43,93 439,3 
5 Φορείο  1 1.600,00 1600 

Μερικό Σύνολο  27619,3 
Φπα 24% 6628,632 

Γενικό Σύνολο  34.247,932 
Γενικά χαρακτηριστικά. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει :  

 να παρασκευάζονται, συσκευάζονται και διανέμονται από νόμιμα 
λειτουργούντα εργοστάσια και εταιρείες  

  να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη νόμιμη κυκλοφορία 
και διάθεσή τους.  

 να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατάλληλα συσκευασμένα στις 
πρωτότυπες συσκευασίες τους. 

Ειδικά  χαρακτηριστικά. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει :  

1) Απινιδωτές CPV: 33182100-0 
Το σύστημα αυτόματου απινιδωτή θα πρέπει:  

 Να είναι μικρού όγκου και το βάρος να μην υπερβαίνει τα 3.5Kgr.  
 Να λειτουργεί σε συνθήκες θερμοκρασίας 0-50  
 Να πληροί όλους τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ποιότητας και 

ασφάλειας.  
 Η κυματομορφή της αποδιδόμενης ενέργειας να είναι διφασική από 120 έως 

360Joules.  
 Να λειτουργεί με μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γενικής χρήσης, διαθέσιμες 

στο εμπόριο, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον τα 3 χρόνια και χαμηλό κόστος.  
 Ο χρόνος φόρτισης για την μέγιστη ενέργεια να είναι μεταξύ 7 – 12 δευτερολέπτων.  
 Να εκτελεί αυτόματη ανάλυση ΗΚΓ και να προσδιορίζει εάν απαιτείται απινίδωση.  
 Να επιλέγει αυτόματα την ενέργεια του ηλεκτρικού παλμού και να ρυθμίζεται 

αυτόματα σε κατάλληλα επίπεδα ενέργειας.  
 Να είναι κατάλληλα για παιδιατρική χρήση και να έχει την δυνατότητα να επιλέγει 

αυτόματα τα προγραμματισμένα επίπεδα ενέργειας για παιδιά.  
 Να καθοδηγεί τον χρήστη κατά την διάρκεια της απινίδωσης με οπτικά και ηχητικά 

μηνύματα στα ελληνικά.  
 Να εκτελεί αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, αυτόματα σε προγραμματισμένα χρονικά 

διαστήματα.  
 Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης των περιστατικών ανάνηψης.  



            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
Διεύθυνση Διοίκησης, Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Ανάπτυξης 

           
 

Προμήθεια: «Ιατρικού Εξοπλισμού για την 
Αντιμετώπιση του SARS-CoV-2COVID 19»» 

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.247,93€ 
Υπ. Αριθμ Μελέτη: 30/2021 
CPV: 33141620-2 «Ιατρικοί εξοπλισμοί» 
 

 

3 
 

 Ο αλγόριθμος ανάνηψης να είναι αποτυπωμένος βήμα προς βήμα με εικονίδια 
στην επιφάνεια του απινιδωτή, συνοδευόμενος από την αντίστοιχη ηχητική 
προτροπή στην ελληνική γλώσσα.  

 Να διαθέτει φωνητικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα, πιστοποιημένες με τον 
επίσημο αλγόριθμο του ERC (ERC Guidelines).  

 Να εκτελεί αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους αυτόματα σε προγραμματισμένα χρονικά 
διαστήματα αλλά και χειροκίνητα (με εντολή του χειριστή) σε οποιαδήποτε στιγμή 
ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ετοιμότητα του απινιδωτή για χρήση.  

 Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης του τελευταίου περιστατικού ανάνηψης με 
δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσής του σε προσωπικό υπολογιστή 
με χρήση ειδικού λογισμικού (software) το οποίο να παραδίδεται με τον απινιδωτή.  

 Να συνοδεύεται από κλειστό μεταλλικό ερμάριο φύλαξης με ηχητικό συναγερμό 
για την ασφαλή προσαρμογή του σε κτίριο ελεύθερης πρόσβασης. 

 Να δέχεται προσομοιωτή – tester με τη χρήση του οποίου να είναι δυνατή η 
εισαγωγή καρδιακών ρυθμών στη συσκευή για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων.  

 Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα καθώς και από 
τεχνικό εγχειρίδιο. 
Παροχή Δωρεάν εκπαίδευσης του προσωπικού στον χειρισμό του απινιδωτή. 
 
2) Ηλεκτροκαρδιογράφος 

 Καταγραφή ΗΚΓ σε αυτόματη, χειροκίνητη λειτουργία και προγραμματισμένη εκ 
των προτέρων. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz. 

 Να διαθέτει Συχνότητες Δειγματοληψίας Καταγραφής Μπροστινών Άκρων (Front 
End) τουλάχιστον 30.000 δειγμάτων ανά κανάλι ανά δευτερόλεπτο.  

 Να διαθέτει Συχνότητα Δειγματοληψίας Καταγραφής για Ανάλυση Σήματος 
τουλάχιστον 30.000 δειγμάτων ανά κανάλι ανά δευτερόλεπτο. 

 Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής με Εύρος Ζώνης (BandWidth) 0,05-300Hz για 
καλύτερη καταγραφή και ανάλυση κάθε λεπτομέρειας στο ΗΚΓ. 

  Να έχει Δυναμικό Εύρος (Dynamic Range) τουλάχιστον +/- 400 mV  
 Να διαθέτει Μετρητή Καρδιακού Παλμού τουλάχιστον 30bpm ζωής τουλάχιστον 

300 bpm  
 Να διαθέτει Ανάλυση maximum 1μV/LSB  
 Να διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο και αποδεκτό Πρωτόκολλο Διάγνωσης, με 

Αλγορίθμους για: Ενηλίκων και Παιδιατρική χρήση, STEMI, και διαχωρισμό ανά 
φύλο  

 Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης για σύνδεση σε δίκτυο LAN και WIFI  
 Να διαθέτει έξοδο USB για εξαγωγή ΗΚΓ.  
 Να Έχει δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης τουλάχιστον 100 ΗΚΓ  
 Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης εσωτερικής αποθήκευσης τουλάχιστον 1000 ΗΚΓ  
 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τεχνολογίας τουλάχιστον 4” για υψηλότερη ευκρίνεια  
 Να έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης Βηματοδότη σύμφωνα με το πρωτόκολλο 

60601-2-25  
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 Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε μορφές 3/6/12 καναλιών στο ίδιο χρονικό 
κλάσμα ΗΚΓ  

 Να έχει τη δυνατότητα μετρήσεων: HR (καρδιακός παλμός) Μέσος όρος RR 
Διάστημα PR Διάρκεια QRS Διάστημα QT και διάστημα QTc, με τον τύπο Hodges, 
Bazzet και Fridericia max R *V5+ ι *V6+ και S *V1+ Δείκτης Sokolow-Lyon Άξονας P, 
R, T. 

 Η Μπαταρία να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 500ΗΚΓ με μία (1) φόρτισης  
 Η  όλη κατασκευή να πληροί τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας.  
 Εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος στο σύνολο του για δύο (2) 

τουλάχιστον χρόνια. 
 Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι 

αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως 
ισχύει σήμερα) για τον υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. 
 

3) Λαρυγγοσκόπιο με κάμερα 
 Η οθόνη και η λαβή μπορύν να απολυμανθούν με υψηλής απόδοσης υλικά και 

συμβατά με τα τελευταία συστήματα αποστέιρωσης  
 Η εξειδικευμένη λεπτή λάμα λαρυγγοσκοπησης ενδείκνυται για επιτυχείς 

διασωληνώσεις στον ασθενή σας .'Ολες οι λάμες παραδίδονται αποστειρωμένες και 
μιας χρήσης  

 Το μικρό και χωρίς καλώδια λαρυγγοσκόπιο είναι έτοιμο προς χρήση όποτε το 
ζητήσετε  

 Ελεγμένο για πτώσεις 2 μέτρα, η συσκευή McGRATH® MAC άλλαξε τα δεδομένα της 
τεχνολογίας στην άμεση λαρυγγοσκόπηση με την στιβαρή κατασκευή του από 
κράμα χάλυβα  

 Η ιδιαίτερα οικονομική τιμή της συσκευής και των λεπίδων το κάνει να είναι πιο 
ελκυστικό από κάθε άλλο αντιστοιχο video λαρυγγοσκόπιο της αγοράς  

 Μοντέλο McGRATH® MAC Handle 
 Μέγεθος: 180mm x 68mm x 110mm 
 Βάρος: 200g 
 Ισχύς: 3.6V μπαταρία λιθίου (max διάρκεια 250 λεπτά φορτισμένο) 
 Τύπος φωτισμού: Υψηλής ποιότητας και φωτεινότητας LED 
 Οθόνη: 2.5” τύπου LCD έγχρωμη   
 Κάμερα: CMOS 
 Αναλώσιμες λάμες McGRATH® MAC  
 Υλικό: Αντιθαμβωτικό ιατρικού τύπου οπτικό πολυμερές 
 Μεγέθη: 2, 3 & 4. 

 
4) Νεφελοποιητές 

Νεφελοποιητής για τη θεραπεία προβλημάτων του ανώτερου, μέσου & κατώτερου 
αναπνευστικού συστήματος.  

 Νέας γενιάς συμπιεστής που να παρέχει αυξημένη πίεση αέρα ( >30psi )  
 Να είναι ελαφρύς, με βάρος περίπου 2 kg  
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 Σχεδιασμένος για γρήγορη και αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκου ( ροή >5.5 
LPM )  

 Πολλαπλές επιλογές εξαρτημάτων για βέλτιστο αποτέλεσμα  
 Εργονομικός σχεδιασμός που επιτρέπει εύκολη αποθήκευση  
 Βάση στήριξης θαλάμου εκνέφωσης  
 Εγγύηση 3 έτη  
 Αθόρυβη λειτουργία  
 Κατάλληλος για παιδιά και ηλικιωμένους  
 Υψηλής ποιότητας νεφελοποίηση, διασπώντας το φάρμακο σε μικρό μέγεθος 

σωματιδίων ώστε το 80% να εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες  
 Να εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη συμμόρφωση στη θεραπεία και να μειώνει τις 

επισκέψεις στο νοσοκομείο να μειώνει το χρόνο θεραπείας διευκολύνοντας τον 
ασθενή.  

Η συσκευασία του νεφελοποιητή να περιλαμβάνονται επίσης : μάσκα ή επιστόμιο, 
ανταλλακτικό φίλτρο, θάλαμο εκνέφωσης υψηλής ροής 

5) Φορείο inox τροχήλατο με ρυθμιζόμενο ύψος 

 Με ρυθμιζόμενο ύψος, πλαϊνά, στατώ ορού και στρώμα 
 Διαστάσεις: 1.90×0.56×0.58 -1.10m 

Η προμήθεια του συγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού κρίνεται απαραίτητη λόγω της 
συνεχούς αυξητικής τάσης των νέων κρουσμάτων με στόχο να καλυφθεί σε πρωτοβάθμιο 
επίπεδο η ιατρική φροντίδα των κρουσμάτων και η προστασία των ασθενών από λοιμώξεις 
όπως ο SARS. Μερικά από τα οφέλη που θα προκύψουν για τον Δήμο και τους Δημότες η 
Κοινωνική προσφορά στους πολίτες, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η αποφυγή 
μετακινήσεων, ασφάλειας και προστασίας. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αρθρο1° : 

Με την παρούσα μελέτη σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος πρόκειται να προχωρήσει στην 
δαπάνη που αφορά την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας από τον κορωνοϊό (covid-19)  έχοντας αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της 
υγείας των  δημοτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά του κορωνοϊού. Με 
την προμήθεια αυτή θα βοηθηθεί το έργο του ιατρικού προσωπικού και των δομών του 
Δήμου σε τοπικά ιατρεία και το Κέντρο Υγείας σε συνεργασία με την  αρμόδια αντιδήμαρχο 
Υγείας  και των εργαζομένων του Δήμου στο «Βοήθεια στο Σπίτι» εντός των γεωγραφικών 
ορίων του Δήμου. Η εν λόγω προμήθεια έχει ως σκοπό την περίθαλψη και διάγνωση 
ασθενών με COVID-19 και την προάσπιση του  δημοσίου συμφέροντος που είναι η υγεία 
των πολιτών, δεδομένου ότι τα περιφερειακά ιατρεία του Δήμου βρίσκονται σε ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές  και δεν είναι εξοπλισμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την 
αντιμετώπιση επειγουσών περιστατικών και φροντίδας ασθενών που πάσχουν από 
λοιμώξεις. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα παρασχεθεί με απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Διρφύων 
Μεσσαπίων στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών και τα περιφερειακά ιατρεία σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ.62 του Ν 
4812/21 « οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε δωρεές ιατροφαρμακευτικού 
υλικού έως τις 30-09-2021». 

 

Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις. H προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:  
 τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010  
 τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 
 Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις. H προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:  
 τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010  
 τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019  
 την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 

του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.  
 τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3α του Ν.4412/2016  
 Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4782/2021 και λοιπές διατάξεις αυτού.   
 το άρθρο 203 του Ν. 4555/18 
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 42/25-02-2020 τεύχος Α’ 
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α’ 
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’  
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχος Α’  
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30-03-2020 τεύχος Α’  
 Την αριθ. ΚΥΑ 227/20-03-2020 (ΦΕΚ 948/21-03-2020 τεύχος Β’) : Καθορισμός 

διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, 
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καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της 
εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για 
την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊουCOVID-19. 

 Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 : Επιπρόσθετα 
επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊου. 

 Τον ν.4682/03-04-20 με τον οποίο κυρώθηκαν οι από 25-02-20 & 14-03-20 ΠΝΠ  
 Τον ν.4683/03-04-20 με τον οποίο κυρώθηκε η από 20-03-20 ΠΝΠ  
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 84/13-04-2020 τεύχος Α’ 
 Τον ν.4684/25-04-20 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30-03-20 ΠΝΠ  
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 161/22-08-2020 τεύχος Α’ 
 την παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 ορίζεται ότι η παρ. 3 του άρθρου 10 της 

από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχόμενου (Α 55), η οποία κυρώθηκε μ το 
άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α 76) διατηρεί σε ισχύ έως τις 30-09-2021 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με αρθ.62 του Ν 4812/21 « οι Δήμοι έχουν τη 
δυνατότητα να προβαίνουν σε δωρεές ιατροφαρμακευτικού υλικού έως τις 30-09-
2021». 

 
Άρθρο 3°: Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :  
α. Οι προδιαγραφές σύμφωνα με την περιγραφή της προμήθειας 
β. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 
 
Άρθρο 4° : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας Η προϋπολογισθείσα 
δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 34.247,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα 
προέρχεται από χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ  σύμφωνα με την υπ αριθμ: 30520/21-05-2020 
απόφαση για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων 

 Άρθρο 5°: Σύμβαση – Παραδόσεις Ο Ανάδοχος της συγκεκριμένης προμήθειας, μετά την 
έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο 
τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα προβλέπει αναλυτικά τις 
υποχρεώσεις του αναδόχου και θα ισχύει έως 10 ημέρες από την υπογραφή της. Τον 
ανάδοχο δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

Άρθρο 6ο : Παράδοση - παραλαβή προμηθειών Για την παράδοση των προμηθειών ισχύουν 
οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Οι 
προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν μαζί με την προμήθεια και τις οποιεσδήποτε 
δαπάνες που αφορούν την συσκευασία, την μεταφορά και παράδοση. Η παράδοση των 
υπό προμήθεια ειδών θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου εντός του χρόνου ισχύος 
της σύμβασης.  
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Άρθρο 7°: Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων 
διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το 
Δήμο. 

 Άρθρο 8°: Παραλαβή Εάν κατά τη συμβατική περίοδο διαπιστωθεί απόκλιση από τις 
ανωτέρω προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής, μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη 
και αντικατάσταση της προμήθειας.  

Άρθρο 9°: Πλημμελής προμήθεια Εφόσον η ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών δεν 
ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Άρθρο 10°: Τρόπος πληρωμής. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει εφ’ άπαξ ή 
τμηματικά σύμφωνα με τις παραδόσεις , με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, 
μετά την υποβολή του αντίστοιχου τιμολογίου από τον ανάδοχο . Οι τιμές μονάδας του 
συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας 
και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. Σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5 του άρθρου 4 της Οδηγίας2 011/7 ( 
«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών»), η προθεσμία εξόφλησης 
τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν 
κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την 
εξόφλησή του (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κ.λ.π.) 

Άρθρο 11ο : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται 
μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν 
εφόσον δεν παρέδωσε τα υπό προμήθεια είδη μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο 
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
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